
 
 
 
 
 

 

แจ้งรหัสทัวรนี์ทุ้กคร้ัง VZ07 

 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK) 

VZ342 BKK(สวุรรณภมิู) - KBV(กระบี่) 12.20 – 13.45 
VZ345 KBV(กระบี่)- BKK(สวุรรณภมิู) 21.20 – 22.45 

**ไม่รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 



 
 
 
 
 

**อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 

 

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – สนำมบินนำนำชำติกระบี่ - วดัถ ำ้เสือ – ลำนปูด ำ -  ตลำดโต้รุ่ง
ท่ำเรือเจ้ำฟ้ำ                                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                                             

10.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน THAI VIETJET AIR 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ำกำก
อนำมยัแบบผำ้ และมคัคเุทศกค์อยให้ค ำแนะน ำมำตรกำรกำรป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง  
*กรณุำเผื่อเวลำในกำรเดินทำงมำยงัสนำมบิน เน่ืองจำกต้องใช้เวลำในกำรเชค็อิน สำยกำรบินจะปิดให้

ท ำกำรเชค็อินก่อนเวลำบินประมำณ 1 ชัว่โมง* 

12.20  ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกระบี่ จงัหวดักระบี่ โดย สำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิ

ที ่VZ342 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 

            **อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 

13.45   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิระบี ่จงัหวดักระบี ่หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านไหวพ้ระ กนิลมชมววิ ณ วดัถ ำ้เสือ เหตุทีไ่ดช้ื่อว่า ถ ้าเสอื เพราะว่าบรเิวณถ ้าดา้นหน้าของทวิเขาอ่าวลูก
ธนูหรอืทีเ่รยีกว่า เขาแก้ว เคยมเีสอืโคร่งขนาดใหญ่อาศยัอยู่และภายในถ ้ายงัปรากฏหนิธรรมชาตเิป็นรปูอุ้งเทา้
เสอื สภาพโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นสวนป่า แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายนุบัรอ้ยปีในหุบเขาครีวีงศ์ และเนื่องจากมี
เขาลอ้มอยู่ทุกดา้น จงึมถี ้าเลก็ ถ ้าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแก้ว ถ ้าลูกธนู ถ ้าพระ เป็น
ต้น บรเิวณนี้นอกจากเป็นที่ตัง้ของวดั ยงัเป็นแหล่งโบราณคดทีี่ส าคญัถงึสองสมยัคอื สมยัก่อนประวตัิศาสตร ์
และสมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร ์มกีารขดุพบเครือ่งมอืหนิ เศษภาชนะดนิเผา พระพมิพด์บิ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงั
มเีสน้ทางเดนิป่า และเสน้ทางขึน้จดุชมววิบนยอดเขา ไปตามบนัไดสงู 1,272 ขัน้ดว้ย  

 
น าท่านเดนิทางสู่ ลำนปดู ำ หรอืชื่ออย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ดู า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงนี้เป็น
จุดชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเหน็เขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่
และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล้ๆ กบัประตมิากรรมปดู า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนก



 
 
 
 
 

ประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรปูปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดม
สมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดโต้รุ่งท่ำเรือเจ้ำฟ้ำ บนถนนคงคา บรเิวณท่าเทยีบเรอืเจา้ฟ้า แหล่งรวมของกนินานา
ชนิดของตวัเมอืงจงัหวดักระบีท่ีใ่ครๆ ต่างกม็กัพูดตดิปากเป็นค าสัน้ๆ ว่า “ตลาดโต้รุ่ง” แต่ถ้าจะใหเ้รยีกกนัแบบ
ระบุชื่อลงไปชดัๆ กต็้องเรยีกกนัว่า “ตลาดโต้รุ่งท่าเทยีบเรอืเจา้ฟ้า” สถานทีท่ีไ่ม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ชาวต่างชาติ รวมทัง้คนพื้นที่เองก็ยงันิยมมาหาของกินอร่อยๆ กนัทุกค ่าคนื จากท่าเทยีบเรอืเจ้าฟ้า ในเวลา
กลางวนัทีเ่นืองแน่นไปดว้ยบรรดานกัท่องเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาตทิีม่า โดยสารเรอืเช่าไปท่องเทีย่วยงัเกาะแก่ง
ต่างๆ ของจงัหวดักระบี ่เมือ่ไดเ้วลาเยน็ย ่าลมพดัเยน็สบาย และแสงแดดอ่อนแรง รา้นรวงต่างในบรเิวณท่าเทยีบ
เรอืเจา้ฟ้า ก็เริม่ตระเตรยีมความพรอ้ม รอรบันักท่องเที่ยว และชาวเมอืงกระบี่ที่จะมาฝากท้องไวก้บัแหล่งรวม
อาหารรมิถนนทีม่คีวามยาวกว่า 200 เมตรแห่งนี้ 

ค ่า อิสระอำหำรค ำ่ ณ ตลำดโต้รุ่งท่ำเรือเจ้ำฟ้ำ 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Green House Hotel จ.กระบี่ หรือเทียบเท่ำ 

DAY2  ด ำน ้ำ 4 เกำะชม ทะเลแหวก – เกำะไก่ – เกำะปอดะ – หำดถ ำ้พระนำง         (B/L/-) 

เชา้ รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม หรือร้ำนอำหำร 



 
 
 
 
 

น าท่านชม ทะเลแหวก สนัทรายทีเ่ชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหมอ้ น าท่านเดนิทางบนสนัทราย 
เปรยีบเสมอืนท่านได้เดนิอยู่กลางทะเล แวะ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหนิปนูกลางทะเล ทีถู่กธรรมชาตกิดักร่อนจน
รปูรา่งเหมอืนหวัไก่ 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำร แบบปิกนิก 

น าท่านขึน้ เกำะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาตใิต้ทวิสน สบาย ดว้ยเสยีงคลื่นและสายลม ใหทุ้กท่านได้ผ่อนคลาย 
หลงัอาหารกลางวนั ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  



 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ หำดถ ำ้พระนำง หรอื อ่ำวถ ำ้พระนำง ที่มชีื่ออย่างนี้เพราะเป็นที่ตัง้ของถ ้าที่มศีาลของ
เทพธดิาผู้หญงิหรอืพระนาง ซึ่งชาวประมงและคนท้องถิน่ได้ให้ความเคารพ โดยมกัจะมากราบไหว้ขอพรก่อน
ออกเรอืไปทะเลเพื่อท าการประมงแลว้จะโชคด ีและสมปรารถนาของพวกเขาทีห่วงัไว ้หากผูใ้ดทีม่าบนบานกราบ
ไหวพ้ระนางและเมื่อสมหวงัในสิง่ทีต่นปรารถนา จะมกีารแก้บนดว้ยการน าปลดัขกิมาถวาย รอบๆ ศาลของพระ
นางในถ ้าจงึเตม็ไปดว้ยปลดัขกิน้อยใหญ่จ านวนมาก หาดถ ้าพระนาง เป็นชายหาดทีส่วยงามของจงัหวดักระบี ่มี
ววิภูเขาหนิปนู และ หน้าผา เดนิไปสุดทางจะเจอกบัถ ้าที่รายล้อมดว้ยทรายขาวและน ้าทะเลใส ช่วงกลางวนัจงึ
เต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิที่หาดถ ้าพระนาง เหมาะกบัการเล่นน ้า หรอืท ากจิกรรม
ชายหาดต่างๆ เช่น ปืนหน้าผา อาบแดด พายเรอืคายคั ดพูระอาทติยต์ก วอลเ์ลยบ์อล ฟุตบอล ฯลฯ  
เดนิทางกลบัถงึท่าเรอื จากนัน้รถส่งท่านกลบัทีพ่กั 

ค ่า อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Green House Hotel จ.กระบี่ หรือเทียบเท่ำ 

DAY3 วดัแก้วโกรวำรำม – สระมรกต – บ่อน ้ำผดุ – น ้ำตกร้อน –  แวะซ้ือของฝำก – ท่ำอำกำศยำน

นำนำชำติกระบี ่– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                         (B/L/-
) 

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หรือร้ำนอำหำร 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัแก้วโกรวำรำม ตัง้อยู่ในเมอืงกระบี ่เมื่อเดนิทางเขา้เมอืงกระบีค่ร ัง้ใดกจ็ะเหน็วดัแห่งนี้กบั
อุโบสถที่สรา้งขึน้ใหม่สขีาวทัง้หลงัสวยงาม โดดเด่นเป็นสง่ายามขบัรถผ่านไปมา ไม่ไกลจากตวัเมอืง เป็นที่ที่
นกัท่องเทีย่วนิยมเขา้สกัการะพระประธานในอุโบสถ และชมความสวยงามบรรยากาศภายในวดั  
น าท่านเดนิทางไปยงั สระมรกต เป็นสระน ้าธรรมชาตทิี่มคีวามสวยงาม มลีกัษณะเป็นบ่อหนิปูน น ้าใสสเีขยีว

มรกต สามารถลงเล่นน ้าได ้ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขาประ -บางคราม น ้าในสระ

มรกตสามารถเปลี่ยนสไีปได้ตามวนัเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือก าเนิดขึ้นมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าที่ราบต ่า

ภาคใต้ เป็นน ้าพุรอ้นลกัษณะเป็นสระน ้ารอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน ้าผุด อุณหภูมขิองน ้า

อยูท่ี ่30-50 องศาเซลเซยีส ส่วน บ่อน ้ำผดุ ซึง่เป็นบ่อน ้าธรรมชาต ิและเป็นต้นก าเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจาก

สระมรกตประมาณ 500 เมตร ซึง่บ่อแห่งนี้จะเป็นน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงนิ เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาตเินื่องจากมแีร่ธาตทิี่

ทบัถมกนัจ านวนมากเป็นเวลานาน บ่อน ้าผุดจงึเป็นแหล่งน ้าแร่เก่าแก่ และเกดิน ้าผุดขึน้มาเป็นระยะ สระมรกต

ถอืว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี ่และถอืเป็นหนึ่งใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยม

เทีย่วสระมรกต และ น ้าตกรอ้นในทรปิเดยีวกนั เนื่องจากว่าทัง้สองทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  กนั 



 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

 น าท่านเดนิทางไปยงั น ้ำตกร้อน  นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ว UNSEEN  THAILAND อกีแห่งหนึ่งของ

จงัหวดักระบี่  ใกล้ๆ กบัสระมรกต  เป็นอ่างอาบน ้าธรรมชาตกิลางป่ารองรบั สายน ้าตก ที่ไหลหลัน่ลง มาจาก

เนินเขา ใครไดม้าสมัผสัต่างบอกกนัว่า  ไมใ่ช่น ้าตกธรรมดาๆ แน่นอน กใ็ครจะเชื่อว่า นี่คอืน ้าตกรอ้น สายน ้าแร ่

ที่ไหลมาพร้อมๆ  กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน ้ าพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม 

ธรรมชาติ  มสีารก ามะถัน เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มอุีณหภูมพิอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน ้าได ้

บรเิวณ ธารน ้าตกรอ้นขนาดเลก็ ทีไ่หลลดหลัน่กนัมาตามธรรมชาต ิในน ้าพุรอ้นประกอบไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ ที่

ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบ าบดัอาการไขขอ้อกัเสบ ปวดหลงั และเกี่ยวกบัผวิหนังไดเ้มื่อเราเดนิทางไป

ถงึ กจ็ะต้อง เดนิเทา้เขา้ไปอกี ประมาณ 400 เมตร กจ็ะถงึตวัน ้าตก ผ่านเสน้ทาง ศกึษา ธรรมชาตริะหว่างทาง 

อาจพบกบัหนิรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้น ้าอีกด้วย นอกจากนี้ยงัมมีบี่อกกัเก็บน ้าร้อนก่อน ทางเข้าน ้าตก 

นกัท่องเทีย่วมกัลงไปแช่น ้าเพื่อรกัษาสุขภาพ และความสบายตวั  มอุีณหภมูปิระมาณ 40-50 องศา 



 
 
 
 
 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกระบ่ี จงัหวดักระบี ่

21.20  ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมิู  โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่ 

 VZ345 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี

 **อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 
22.45 เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำพกั 2-3 คน พกัเด่ียว 

06 – 08 ธนัวำคม 2563 6,999 6,999 1,500 
10 – 12 ธนัวำคม 2563 7,999 7,999 1,500 

 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 

เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  



 
 
 
 
 

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภำพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขกำรจอง 



 
 
 
 
 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก และ เปล่ียนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมำยเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



 
 
 
 
 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



 
 
 
 
 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แลว้ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร ** 


